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ATIKLARIN AZALTILMASI İÇİN

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Gün içinde yanınıza kendi su şişenizi
alarak ve geri dönüştürülmüş ambalajları
tercih ederek atıklarınızı azaltabilirsiniz.

1

Evsel atıkları ayrıştırabilir, atık yağları biriktirebilir, elektronik atık
ve pil gibi ürünleri geri dönüşüm kutularına atabilirsiniz.

3

Alışverişlerde file veya bez
çanta kullanarak, plastik

kullanımını azaltabilirsiniz.

2

Atıkların sebep olduğu kirlilik her geçen yıl hızla artıyor. Atıklar su kaynaklarının ve toprakların 
kirlenmesine sebep olurken tüm canlı hayat üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Atık yönetiminde 
sorumlu üretim ve tüketim kültürünü yaygınlaştırıyor, üretim süreçlerimizi yeniden tasarlıyoruz. Bu 
çerçevede,

Tüm atıklarda %100 geri dönüşüm ve tekrar kullanım oranı
elde etmek için yeni uygulamalar geliştiriyoruz.

3

Sıfır atık çalışmaları ile ambalaj, evsel ve
endüstriyel atıkları tasnif ediyor ve uygun

bertaraf metotları geliştiriyoruz.

2
Üretime bağlı atık miktarını
her geçen gün azaltıyoruz.

1

NE YAPIYOR?
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“Atıklar gerektiği gibi dönüştürülmeyip biriktiğinde karbon
salımı artıyor, soluduğumuz havayı ve denizlerimizi

kirletmeye başlıyor.”

Elazığ  Karaleylek Kanyonu
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Pipet kullanımını sonlandırarak
plastik tüketiminizi ve karbon ayak

izinizi azaltabilirsiniz.
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Yıkanabilir havlu kullanarak daha az
kâğıt tüketimi yapabilirsiniz.

6

Çöpe giden yiyecekleri, yaprak
ve ağaç parçalarını tekrar toprağa

kazandırmak için
doğal gübre yapabilirsiniz.

4

Son 3 yılda 535 ton kağıt ve 557 ton plastik ambalaj
azaltarak doğaya katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

6
535 ton

kağıt ambalaj

557 ton
plastik ambalaj

Silivri fabrikamızda, sıfır atık
çalışmaları ile son 1 yılda atık yakma ve

enerji geri dönüşümüne gönderilen
atık miktarı 180 tona ulaştı.

5
180 ton

geri dönüşüme
gönderilen atık

miktarı

2019’da toplam atıklarımızın

4
%91

Geri Dönüşüm

ve geri kazandık.
%91’ini geri dönüştürdük
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